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У 2015 році Дніпропетровська обласна 
універсальна наукова бібліотека ім. Перво-
учителів слов’янських Кирила і Мефодія 
продовжувала накопичувати досвід щодо 
впровадження інноваційних бібліотечних 
технологій. Персонал бібліотеки працював 
над створенням та реалізацією нових 
соціокультурних, просвітницьких та 
навчальних програм для користувачів та 
громади.

Непрості виклики сучасного життя в Україні 
були головним чинником для організації 
роботи бібліотеки в умовах проведення 
антитерористичної операції. Бібліотекарі 
вимушені були оволодіти новими знаннями 
з психології, безпеки життя, благодійності 
та використовувати їх у роботі з громадою. 

Вул. Ю. Савченка, 10

Пр. Д. Яворницького, 18

Вул. Байкальська, 78

Вул. М. Грушевського, 89
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П’ЯТЬ ТОП-ПОДІЙ 2015

Читацький    
марафон 

«ПАМ’ЯТЬ – 
НЕСКІНЧЕННА 

КНИГА»,

СІЧЕНЬ –               
ЖОВТЕНЬ

ЧЕРВЕНЬ

DAISY-
БІЛІОТЕКА

15 ТРАВНЯ

Регіональне 
обговорення 
«БІБЛІОТЕКИ         

В УМОВАХ  
КРИЗИ»

4 ЛИПНЯ ВЕРЕСЕНЬ – 
ГРУДЕНЬ

«ПЛЕКАЄМО 
ПАТРІОТІВ»  –

 
цільова програма 

для освітян

Всеукраїнський 
велофлешмоб 
«WINDOWS GO 

BIKING» / 
«ЦЕНТРИ      

«ВІКНО В АМЕ-
РИКУ НА ВЕ-
ЛОСИПЕДАХ» 
(третій етап)

присвячений 
70-річчю Вели-
кої Перемоги 

1939–1945 рр. 
(регіональний  
проект Дніпро-

петровської 
бібліотечної 
асоціації та 

КЗК «ДОУНБ» 
«Читаємо                 
разом»)
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 Кількість відвідувань бібліотеки

В И М І Р Ю Є М О  Я К І С Т Ь  Р О Б О Т И

197731

440107
Реальні
Віртуальні

Бібліотеку відвідали користувачі 
понад півмільйона разів – 637 837.  З них 
69% –  віртуальні відвідування через сайт.

 У порівнянні з попереднім роком 
– збільшення на 20%.

• Збільшення відбулось завдя-
ки активності використання ресурсів, 
розміщених на сайті – на 5% (+108287).

•  Організації роботи:
  РТЦ – 100% (+ 5047);
  Довідкової служби – 46% (+15062).
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Підвищення рівня комфортності для читачів

•  Зроблено ремонт приміщення центру 
«Вікно в Америку».
•  Створений   новий сучасний простір для 
центру художньої літератури. 
•  Вільний доступ до фондів читальних залів.
•  Реконструйовано частину відділу абонемента:    

• дитяча кімната;
• Інтернет-простір;
• конференц-простір.

•  Придбана нова відеотехніка та обладнання:
• телевізор для відділу читальних залів;
• переміщено телевізор у краєзнавчий відділ;
• оновлені комп’ютерні місця для читачів 

центру «Вікно в Америку»;
• нові стелажі для відділів абонемента, 

періодики, краєзнавчого відділу та доку-
ментів іноземними мовами.
•  Змінено на  більш зручніший графік робо-
ти бібліотеки: 

• обслуговування читачів в суботу та неділю;
• продовжено на одну годину обслугову-

вання користувачів у відділах, які розміщені 
у приміщенні на пр. Д. Яворницького, 18.
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Актуалізація змісту фонду бібліотеки        

•  Нові надходження збільшились на 
29% (+2128 пр.):

• книги 5056 (+523) 59% з них – 
місцевий примірник та дарунки;

• надходження періодики розпочалось 
у квітні;

• журнали 2992 (+918) 10% – місцевий 
примірник;

• газети 545 комплектів (+194) 55% – 
місцевий примірник;

•   електронні  видання 749 (+511).
Другий рік не отримуємо стандарти, 
інформаційні видання, патенти.
•  Вилучення документів збільшилось 
вдвічі:

• відділ періодики на 100% (+13499).
•   Загальний фонд 3047806 прим., 
зменшено на 15127 прим. 

Обертаність фонду залишилась 
на рівні минулого року – 0,67.
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Соціокультурна та просвітницька діяльність

•   Загальногромадські заходи:
Регіональні ініціативи Бібліотеки: 
• презентація-бенефіс «Бібліо-

теки Дніпропетровщини запрошують 
на побачення» (до Дня міста);

• читаємо разом «Пам’ять – 
нескінченна книга»;

• Підтримка ініціатив інших 
інституцій:

• Всеукраїнській  велофлешмоб 
«Центри «Вікно в Америку на вело-
сипедах» (Ініціатива проекту посольства США в Україні Центри «Вікно в Америку»);

• перегляд кінострічок мандрівного фестивалю з прав людини «Docudays. 
UA». (Ініціатива Міжнародного центру Європейської інформації в Україні та 
молодіжної організації «МІКС» (молодіжні ініціативи крокують світом). У 2015 році 
відбулось 17 засідань медіа-клубу,  який налічує 15 постійних членів та залучено 
нових 290 користувачів;

• освітній проект «Регіональний тренінговий центр» (Ініціатива про-
грами «Біблііоміст»);

• Всесвітній день туризму в міському парку ім. Т.Г. Шевченка (Ініціатива ОДА).
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Соціокультурна та просвітницька діяльність

•   Корпоративні ініціативи 
Бібліотеки:

• акція до Дня української 
вишиванки;

• просвітницький проект «Пле-
каємо патріотів»;

• рекламно-інформаційний про-
ект «Бібліотечна альтанка»; 

•  навчальний проект «Бібліотека 
– знання під рукою».

• Локальні ініціативи спеціалізованих відділів Бібліотеки:
• просвітницький проект «Моя свята і рідна Україна» та соціальний 

проект «Бібліотерапія» відділу читальних залів;  
• навчально-просвітницький проект відділу документів з питань мистецтва 

«ART-резиденція»;
• програма «Пенсіонери – актив суспільства» відділу абонемента та інше.
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Соціокультурна та просвітницька діяльність

•  Діяльність читацьких клубів за інтересами:

В Бібліотеці у 2015 році продовжували 
роботу читацькі об’єднання за інтересами – 
клуби та громадські об’єднання (всього – 16).

Найактивніші – в інформаційно-
ресурсному Центрі «Вікно в Америку», 
де продовжували працювати три клуба 
з вивчення англійської мови, які за рік 
відвідало 1537 користувачів та відбулось 
131 засідання.
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Надання бібліотечних послуг населенню                                     
з використанням інформаційно-комунікаційних 

технологій (ІКТ)
•  Індивідуальне обслуговування читачів:

• кількість довідок збільшилась до 43 771 (на 1 838);
• на 190 тематичних добірок підготовлено більше, ніж у минулому році, 

всього – 747;
• зросла кількість передплатників на електронну розсилку, всього – 1276 

передплатників.
• Створюємо інформаційний простір в Інтернеті:

• веб-сайт ДОУНБ (отримав відзнаку від УБА у номінації Кращий сайт з 
популяризації читання обласної бібліотеки 2015);

• групи в соцмережах – 16;
• повнотекстова бібліотека «Дніпропетровщина» – 267 документів – 73225 

переглядів;  
• тематичні сторінки за різними темами – 9 тем. 

•  Інформаційне обслуговування органів влади:
• 45 електронних інформаційних випусків «Культура: Дайджест за 

матеріалам Інтернет-сайтів» (ВНІіБ);
• 11 випусків  інформаційно-аналітичних видань «Хроніка культурного життя 

області» за матеріалами місцевої преси (відділ документів з питань мистецтва);
• 50 повідомлень для підтримки рубрики сайту «Новини культури і мистецтва: 

Дніпропетровська державна адміністрація» (відділ документів з питань мистецтва).
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Надання бібліотечних послуг населенню                                     
з використанням інформаційно-комунікаційних 

технологій (ІКТ)

• Формування інформаційної 
куль-тури користувачів:

• 299 навчальних заходів, в яких 
навчались 4073 особи; 

• 201 захід – навчання з інформа-
ційних технологій, де навчались 459 осіб;

• робота Центру правової 
інформації: соціокультурний проект 
«Правова культура – основа форму-
вання громадянської позиції», який 
здійснювався за підтримки відділу 
правової роботи, правової освіти та 
кодифікації Головного управління юсти-
ції (ГУЮ) у Дніпропетровській області;

• Канадсько-Українській бібліо-
течний Центр – українознавчий проект 
для науковців та студентської молоді;

• Центр Європейської інфор-
мації – інформаційно-просвітницький 
проект з європейських цінностей (відділ 
документів іноземними мовами);

• інформаційно-ресурсний центр «Вікно в Америку» – інформаційно-освітній 
проект з вивчення  культури США та підтримки самостійного вивчення англійської 
мови; 

• Центр художньої літератури –  проект з просування читання. 
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Участь у грантових конкурсах різних  рівнів

• До конкурсу проектних 
пропозицій «CHOICE:  СПАДЩИНА І 
СУЧАСНІСТЬ» підготовлено і подано 
три проекти: «Петриківка – символ 
України»;  проект організаційного 
розвитку ДБА; «Придніпров’я на 
долоні». Останній  пройшов до другого 
туру конкурсу, але не вийшов у фінал. За 
участь у конкурсах отримана нагорода: 
оплата відрядження одного працівника 
для поїздки до м. Львів на міжнародний 
семінар «Збереження та ревіталізація 
культурної спадщини: методи і 
практики» програми CHOICE».

• «Працевлаштування та 
розвиток трудових ресурсів в 
бібліотеках» в межах Української 
Ініціативи з Підвищення Впевненості 
(UCBI), фінансується Агентством США 
з міжнародного розвитку (USAID) та 
адмініструється IREX/Україна в рамках 
програми «Бібліоміст». Отримана 
техніка для обладнання одного АРМ-

місця для користувачів, встановлена  в центрі художньої літератури.
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ВИКОНУЄМО ГОЛОВНІ ФУНКЦІЇЇ ОБЛАСНОЇ
НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ

     ДОУНБ – засновник Дніпропетровської бібліотечної асоціації (ДБА)
• підтримує сторінку ДБА на сайті 

бібліотеки http://www.libr.dp.ua/DBA;
• готує друковані видання «Інформа-

ційний бюлетень ДБА», «Бібліотечна Дніпро-
петровщина»;

• ініціює регіональні акції з популяризації 
книги «Читаємо разом» та інформаційно-
рекламні акції «Бібліотеки Дніпропетровщини 
запрошують на побачення»;

• організовує  професійні конкурси для 
бібліотекарів;

• створює статистичну базу даних 
показників роботи спеціальних та спеціалі-
зованих бібліотек.

ДОУНБ  – методичний центр для публічних бібліотек області

Оптимізація базової мережі 
бібліотечних закладів області:

• відвідано 305 сільських бібліотек 
(66% );

• проаналізовано  показники ефектив-
ного функціонування мережі бібліотечних 
закладів; 

• розроблені заходи з оптимізації 
базової мережі в умовах адміністративно-
територіальної реформи.
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ДОУНБ – методичний центр для публічних бібліотек області

Впровадження електронної системи моніторингу мережі публічних                                                 
бібліотек України (ЕСМаР):

• підготовлена адресна частина 
ЕСМаР (673 публічні бібліотеки) для МК 
України;

• проведено 18 навчальних тре-
нінгів з організації переходу бібліотек 
області на on-line звітність;

• здійснили навчання 124 особи;
• 1 квітня 2015 року всі 673 публічні 

бібліотеки стали користувачами ЕСМаР; 
працівники відділу наукової організації 
і методики бібліотечної роботи забез-
печили внесення статистичних даних про 
діяльність бібліотек за 179 показниками 

і передали їх до Міністерства культури України.
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ДОУНБ – методичний центр для публічних бібліотек області

Підвищення професійної компетентності бібліотечного персоналу області

• Професійні освітні проекти:
• обласна квітнева школа методистів 

«Бібліотечно-інформаційні ресурси та по-
слуги для громадян: сучасне бачення ме-
тодиста»;

• обласна школа керівника-менеджера 
«Публічні бібліотеки Дніпропетровщини 
в контексті вимог сучасності: стан і пер-
спективи»;

• обласна виїзна проблемно-творча 
лабораторія;

• «Сільська бібліотека у форматі 
сучасності і пошук формули успіху».

• Обласні курси підвищення   
    кваліфікації;

• зав. відділом обслуговування;
• зав. сільськими бібліотеками;
• зав. бібліотеками вищих навчаль-

них закладів I-II рівня акредитації.

• «Дніпропетровщина бібліотечна»: нова сторінка для професіоналів на сайті     
КЗК «ДОУНБ» – 332 400 відвідувань:

• історія та сьогодення бібліотек;
• статистична аналітика;
• професійні видання;
• літопис подій;       • книжкова полиця бібліотекаря.
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ДОУНБ – методичний центр для публічних бібліотек області

Мережа бібліотек Дніпропетровської області

Загальна кількість бібліотек 1885 з них:

• Публічні бібліотеки Міністерства 
культури – 673;

у т.ч. у сільській місцевості – 463.

• Спеціальні і спеціалізовані бібліо-
теки – 1227:

• профспілкові – 24;
• науково-технічні – 37;
• вищих навчальних закладів – 93;
• шкільні – 931;
• інші – 127.

У 2015 році загальна кількість 
бібліотек зменшилась на 15 одиниць:

• шкільні – 10;
• профспілкові – 2;
• технічна – 1;
• медична – 1;
• навчального закладу – 1.

673

463 Публічні бібліотеки 
Міністерства 
культури
у т.ч. у сільській 
місцевості

10

2

1
1

1
шкільні

профспілкові

технічна

медична

навчального закладу 



17

ДОУНБ – методичний центр для публічних бібліотек області

Персонал бібліотек області

В бібліотеках області працює                      
3 533 особи, з них в бібліотеках системи 
Міністерства культури України –                       
1 601 чол. (45,3%).

За освітою: спеціальна бібліотечна 
освіта 963 чол. (60,1%).

За стажем роботи – до 3-х років –                    
208 чол. (12,9%):

від 3–10 років – 245 чол. (15,3%);
понад 10 років – 317 чол. (19,8%);
понад 20 років – 831 чол. (52%).

Інформаційно-ресурсна база бібліотек області

•  Парк комп’ютерної техніки:
кількість бібліотек – 290 (43%);
кількість комп’ютерів – 1 139.

•  Доступ до Інтернету – 234  бібліо-
теки (35%):

е-mail – 205 (30%);
електронні адреси – 295 бібліотек 

(43,8%).
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Науково-дослідна робота

Участь у Всеукраїнських  дослідженнях:

•  Аудит Колегії Рахункової палати;
•  Використання PR-технологій в 

регіональних бібліотеках;
• Установи збереження культур-

ної спадщини в епоху Інтернета. 

Локальні дослідження ДОУНБ:

• Аналіз діяльності щодо забезпе-
чення фонду ДОУНБ обов’язковим 
примірником 2011–2015 рр.;

• Використання документального 
фонду ДОУНБ за окремими видами ви-
дань в період 2011–2014 рр.;

•  Що читає користувач ДОУНБ;
•  Тематичні онлайн-опитування 

на сайті ДОУНБ.

Регіональні дослідження:

• Кількість бібліотек, закритих 
в період 1995–2015 рр. та доля 
приміщень ліквідованих бібліотек.
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Експертиза культурних цінностей

Біблія или книги священного Писания Ветхаго и Новаго Завета в русском 
переводе, с параллельными местами и указателями церковных чтений. [Текст].– 
М.: Синод. Тип., 1896.– 1750 с. 

Олар А. Политическая история французской революции. Происхождение 
и развитие демократии и республики. 1780–1804. [Текст].– Изд. 4-е / Пер. с фр.             
Н. Кончевской.– М.: Соцэкгиз, 1938.– 979 с.

Голос Истины: Ежемесячный журнал Всесоюз-ного союза адвентистов 
седьмого дня.– М., 1928. (№ 1–7, январь-декабрь). Видавець: Г.І. Лебсак, 
відповідальний редактор О.М. Демідов. В конволюті приплетений «Благовестник»: 
Религиозно-нравственный журнал Всеукраинского объединения адвентистов 
седьмого дня.– К., 1928. (№ 1–4, январь-октябрь). Видавець – редактор О.І. Львов.

Конради Л.Р. Тайна разоблачена или снятие семи печатей. [Текст].– Рига: 
Издание фирмы Береа, Бетхер и Ко, 1910.– 296 с. 
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Видавнича діяльність

У 2015 році Редакційно-видавничим центром ДОУНБ виготовлено 20 назв 
видань загальним накладом 650 примірників.
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ОХОРОНА ПРАЦІ, ГОСПОДАРЧА РОБОТА 
БІБЛІОТЕКИ

Охорона праці
• у 2015 році  – до штату бібліотеки включено посаду головного інженера з 

охорони праці;
• упорядкування документації;
• організація навчання;
• встановлення комунікацій з відповідними інституціями.

Господарча робота

• придбання матеріально-техніч-
них засобів: меблі – 113,3 тис. грн.; 
комп’ютерна техніка – 110,2 тис. грн.;

• ремонтні роботи – 27,2 тис. грн.;   
• підтримка договірних відносин з 

постачальниками послуг – 143 договори; 
• організація роботи технічного 

персоналу – 26 працівників. 
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ФІНАНСУВАННЯ БІБЛІОТЕКИ

Всього витрачено:  11 499 846 грн.  
на 2 281 665 більше, ніж у 2014 році. 

Заробітна плата –  8 744 905 грн.  

Оренда приміщень – 267 000 грн.  

Комунальні платежі – 597 805 грн.

Комплектування фондів – 553 790 грн. 

Заробітна плата –
8 744 905 грн.  

Оренда приміщень –
267 000 грн.  

Комунальні платежі –
597 805 грн.  
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ПЕРСОНАЛ БІБЛІОТЕКИ

За штатним розкладом – 143,5  штатні одиниці.

101 –  бібліотечні працівники, з них:

За стажем: 
понад 20 років –  50%
від  10 до 20 –        23%
від 3 до 10 –            20%  
до 3 років –              7%

За віком:
45–59 років –        40%
понад 60 років –   24%
30–44 роки –           23%
до 30 років –              14%

За освітою:

78% – мають вищу освіту;
52% – вищу спеціальну (бібліотечну) освіту;
22% – базову вищу спеціальну (бібліотечну) освіту.
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Головна бібліотека Дніпропетровщини у 2015 році. Бібліотека працює для 
громади, користувачів, колег-бібліотекарів [Текст]: щорічний інформаційно-рекламний 
звіт / Уклад. Т.О. Абраїмова.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2016.– 24 с.
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Заст.  директора з адміністративно-господарчої роботи.............................31-29-08
Головний бухгалтер .................... ......................................................770-81-52
Відділ наукової організації і методики бібліотечної роботи..........................770-84-68
Відділ наукового опрацювання документів та організації каталогів...............42-65-87
Читацькі каталоги ...................... ........................................................42-31-04
Відділ комплектування фондів...............................................................42-45-68
Відділ комп’ютеризації.........................................................................36-66-85
Відділ наукової інформації та бібліографії.................................................42-67-75
Відділ читальних залів ................ ........................................................42-31-04
Сектор рідкісних і цінних документів ..................................................  42-65-87
Сектор обмінно-резервного фонду.........................................................42-39-21
Відділ МБА ................................. ........................................................42-31-04
Довідки про реєстрацію користувачів....................................................42-31-04
пр. Д. Яворницького, 18
Патентно-технічний відділ........... ........................................................47-45-37
Відділ документів іноземними мовами......................................................39-28-27
Інформаційний центр «Вікно в  Америку»..................................................39-28-27
Канадсько-Український Бібліотечний Центр............................................47-45-36
Відділ документів з питань мистецтва....................................................47-45-36
Краєзнавчий відділ   ...................... .......................................................47-45-36(37)
Відділ періодики ........................ ........................................................47-37-72
Редакційно-видавничий центр ..... ......................................................731-91-13
вул. М. Грушевського, 89 
Відділ   зберігання   основного   фонду........................................................749-63-09
вул. Байкальська, 78 
Відділ абонемента ...................... ..................................................... 724-17-88


